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2013. január elsejével létrejött a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal: Varsány Község
Önkormányzata és Nógrádsipek Község Önkormányzata hivatali munkára társulást hozott
létre a hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
alapján. A létrejött közös hivatal a képviselő-testületek egységes hivatalaként működve ellátja
a képviselő-testületek, a bizottságok, valamint a települési képviselők működésével
kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási
döntések előkészítését és végrehajtását. Ellátja mindazokat az államigazgatási ügyeket,
melyek nem tartoznak más területi államigazgatási szerv, illetve a járás hatáskörébe. A hivatal
immár a 3. önkormányzati ciklusát tölti.
Személyi állomány
A közös hivatal személyi állománya 2015. évben változott, a 8 fős létszámkeretből az
aljegyzői státusz betöltetlen maradt 2020-ban is. Király Judit 2019 őszétől tartós távolléten
van, helyettesítését a hivatal személyi állományából oldjuk meg. Így jelenleg Varsányban 3
fő, Nógrádsipeken 2 fő dolgozik a Közös Önkormányzati Hivatalban.
Gazdálkodás
A hivatal elismert létszáma 7,44 fő volt 2020. évben, így 40.548.000.- Ft állami normatívát
kaptunk a hivatal működésének támogatására. A Közös Önkormányzati Hivatal személyi
kiadásait teljes egészében fedezte az állami finanszírozás. A közös hivatal dologi kiadásai
között a mindennapi munkavégzéshez szükséges papír-írószer és egyéb programok
alkalmazásának költségei, valamint a hivatal és a kirendeltsége (1.514.136 Ft erejéig)
rezsiköltségei jelentek meg, ugyanakkor számítógép vagy bútorbeszerzés az adott
önkormányzat költségvetésében szerepelt.
Az önkormányzati munka
A Közös Önkormányzati Hivatal – mint a képviselő-testületek operatív szerve - ellátja a
képviselő-testületek és bizottságaik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok és a társulások
működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat, előkészíti és végrehajtja
ezek döntéseit, tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti munkáját.
Nemzetiségi Önkormányzat
A Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatai közé tartozik a Varsányban működő
Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése az önkormányzati munka
adminisztrációja, költségvetési gazdálkodásának előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása.
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működését a jegyző személyesen
felügyeli.
Társulási feladatok
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó
szabályozást, amely alapján 2013. január 1-jétől kizárólag csak jogi személyiséggel
rendelkező társulások működhetnek.

Varsány község polgármesterének kezdeményezésére a szécsényi járási önkormányzatok
(Szécsény és Hollókő kivételével) területfejlesztési és feladatellátási társulást hoztak létre
2015. január 1-jével, elnevezéssel. A Társuláshoz időközben jelezte csatlakozási szándékát
Hollókő és Szécsény is. A Társulás székhelye Varsány, elnöke Varsány Község
Önkormányzat polgármestere.
Az Mötv. értelmében a jogi személyiségű Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési
és Feladatellátási Társulása munkaszervezeti feladatait a székhely szerinti Közös
Önkormányzati Hivatal biztosítja. Ennek keretében végezzük a Társulási Tanács üléseinek
előkészítését, az ülések dokumentálását, a költségvetési gazdálkodásának előkészítését és
végrehajtását.
2020. évben a Társuláson keresztül láttuk el a Szécsényi Járás 14 településének orvosi
ügyeleti feladatait, valamint belső ellenőrzését és az információbiztonsággal kapcsolatos
teendőket is.
Nemzeti Jogszabálytár
Elektronikus közszolgáltatásként létrejött a Nemzeti Jogszabálytár (NJT), ahová egységes
szerkezetű szöveggel közzé kell tenni valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett
önkormányzati rendeletet. 2014 májusától az NJT már a Nógrád Megyei Kormányhivatallal
történő törvényességi felügyeleti kapcsolattartásra is szolgál.
A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit és azok mellékleteit 15 napon belül, az elfogadott
önkormányzati rendeleteket a kihirdetést követő 3 munkanapon belül kell feltölteni a Nemzeti
Jogszabálytárba. Ebben a rendszerben érkeznek a Kormányhivatal részéről a különböző adatszolgáltatásra történő vagy törvényességi – felhívások, továbbá a beküldött rendeletekkel,
jegyzőkönyvekkel kapcsolatos észrevételek, utasítások, szakmai iránymutatások és egyéb
állásfoglalások.
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A legjellemzőbb ügytípusok az adóhatósági ügyek, a munkaügyek és a szociális ügyek voltak.
A legnagyobb leterheltséget továbbra is a közmunkaprogram megszervezése, lebonyolítása és
elszámolása jelentette a Hivatal dolgozói számára. A Közös Hivatal ügyintézése során 2 db
fellebbezésre került sor.
További leterheltséget jelentett az új ASP programok használatának elsajátítása, valamint a
COVID-19 vírushelyzet okozta nehézségek leküzdése.
Megvalósult mindkét hivatal külső és belső felújítása, így a munkakörülmények kiválónak
mondhatóak mindkét épületben. A hivatal dolgozói napi munkájuk során igyekeztek eleget
tenni a képviselő-testületek és a polgármesterek elvárásainak. Elsődleges feladatunk a
lakosság kiszolgálása és segítése, de csak a törvény keretei között, a törvényesség maximális
betartása mellett.
Ezúton köszönöm meg minden képviselő-testületi tagnak az együtt, közösen végzett munkát,
és a polgármesterek, hivatali dolgozók támogató magatartását.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Varsány/Nógrádsipek Község Önkormányzata Polgármesterének
/2021. (II..) határozata
a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról és gazdálkodásáról készült
beszámoló elfogadása
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:
1. A Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról készült beszámolót
elfogadom.
2. A határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyom a Varsányi Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.
Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen
Varsány, 2021. február 4.
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